
 

Inspirationshus søger hands-on lagermedarbejder 
med passion for effektivisering 

 
Er du god til at holde overblik, tage ansvar samt modtage, plukke og sende varer? Motiverer det 
dig at få indflydelse på, hvordan et lager kan fungere mere effektivt igennem nye arbejdsgange og 
digitalisering? Kan du se dig selv som en del af et velfungerende og til tider hårdt arbejdende team 
i en uformel kultur? Så er du måske vores nye lagermedarbejder. 
 
KEN STORKØKKEN står bag nogle af landets største professionelle køkkenindretninger samt daglig 
salg af kvalitetsudstyr til køkken- og restaurationsbranchen. Vores mission er at sikre kunden 
optimal funktionalitet i storkøkkenet via en professionel, individuel rådgivning og et bredt 
program af kvalitetsbaserede produkter og serviceydelser. Til vores lager i Århus søger vi nu en 
medarbejder, hvis primære opgave bliver driften af det lager, som omhandler maskiner.  
 
Udover varemodtagelse og plukning og pakning af varer, vil du blive involveret i en spændende 
proces omkring effektivisering af lageret. Du vil desuden være stedfortræder for vores lagerchef, 
når han holder ferie. Du får kontakt til næsten alle funktioner i vores hus, bliver en del af et 
velfungerende team på 4-6 medarbejdere og refererer til vores lagerchef Henning Simonsen. 
 
Dine væsentligste opgaver  
• Varemodtagelse og intern transport 
• Plukning og pakning af varer 
• Sikre at lageret fremstår ordentligt og præsentabelt 
• Involvering i en løbende effektivisering af lageret 
• Stedfortræder for lagerchefen 
• Ad-hoc opgaver 
 
Din baggrund 
• Erfaring med arbejdsgangene på et lager 
• Interesse for digital lagerstyring og gerne viden om opbygningen af et effektivt lager. 
• Flair for IT (kendskab til Navision vil være en fordel) 
• Flydende i dansk i skrift og tale 
• Gerne Truck kørekort 



 

For at blive en succes i jobbet, er det vigtigt, at du tager ansvar og selvstændigt løser dine opgaver. 
Du er omhyggelig og nøjagtig i dit arbejde og sætter en ære i at minimere fejl. Som person er du 
udstyret med et godt humør, et servicegen og et fleksibelt mindset, som gør dig i stand til at 
arbejde med de fleste mennesker. Hvis du derudover er nysgerrig og motiveret for at udvikle dig, 
kan vi ikke forlange mere 
 
Dine muligheder 
Vi tilbyder dig et selvstændigt og job, hvor vi garanterer for, at du kan gøre en forskel.  Du bliver en 
del af en uformel virksomhed med dygtige, engagerede kollegaer, som hver dag arbejder mod et 
fælles mål om at bringe kunden i fokus. Lønpakken forhandles individuelt efter kvalifikationer. 
 
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at ringe til Henning på +45 87 41 14 95. Ellers 
ser vi frem til at modtage en kortfattet ansøgning og et CV på cj@kenstorkoekken.dk. Vi behandler 
ansøgningerne løbende, så send din ansøgning allerede i dag. 
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